
 

Pozdravljen, 2. b! 

 

Začel se je tretji teden pouka na daljavo. Pri nekaterih predmetih bomo 

začeli z obravnavo nove učne snovi, zato boš občasno pri reševanju nalog 

potreboval pomoč starejše osebe. Bodi brez skrbi, počasi se bomo naučili 

vsega, kar je potrebno. 

                                                     učiteljica Vera 

 

Šport 

 

Danes boš vadil spretnosti z žogo. Žogo si lahko (namesto, da jo mečeš v steno) 

podajaš  z družinskim članom. Vsako vajo ponovite vsaj 5-krat. 

 

- Žogo vrzi z obema rokama v steno in jo ujemi.  

- Žogo vrzi z desno roko v steno in jo ujemi z obema rokama. 

- Žogo vrzi z levo roko v steno in jo ujemi z obema rokama.  

- Poklekni, vrzi žogo v zrak, hitro vstani in ujemi žogo. 

- Vrzi žogo v zrak, ploskni in ujemi žogo; poskusi ploskniti večkrat – 

dvakrat, trikrat… 

- Vrzi žogo v zrak, pusti, da žoga pade na tla, ko se odbije, jo ujemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznavanje okolja 

 

 POMLAD 

Navodilo za starše: Ponovili bomo, kar o pomladi že vemo in svoje znanje še 

nekoliko obogatili. Danes pošiljam navodila za spoznavanja okolja za ves teden, 

da si lahko delo razporedite po svoje. V prvi uri naj otrok prebere in obnovi 

spodnje besedilo ter ga nalepi ali prepiše v zvezek. Dopolni ga lahko s slikami 

in svojimi risbami.  

 



Drugo in tretjo uro SPO pa združite s katerokoli  drugo dejavnostjo, ko boste 

zunaj. Naloga je opazovalna in zajema daljše časovno obdobje. Otrok naj si 

ogleda cvetice, ki cvetijo ob hišah, na primer narcise, forzicije… in jih poimenuje. 

Ni samoumevno, da otroci poznajo imena rastlin, četudi rastejo na domačem vrtu. 

Če imate v soseščini kakšno sadno drevo, naj si ogleda, kaj pomeni, da drevo 

brsti, cveti, ozeleni. Drevesa, ki rastejo v bližini, naj poimenuje. Če vas bo pot 

zanesla v naravo, proti gozdu in boste videli podlesne vetrnice, žafrane, 

trobentice, vijolice… sproti ponovite imena spomladanskih cvetic. Če bo 

priložnost, da izpulite zvonček, tulipan ali narciso, naj si ogleda čebulico in 

korenine. 

Prav tako otroka opozorite, ko opazite, da ljudje urejajo vrtove, obrezujejo 

drevesa, orjejo. Če imate sami sadni ali zelenjavni vrt, naj sodeluje pri delu, pri 

tem poimenujte orodje in opravilo. Pomagajte mu, da znanje, ki je zapisano na 

listu, poveže s praktičnimi izkušnjami, potem bo vse lažje.  

 

 

POMLAD 

 
Pomlad se začne 21. marca in traja do 21. junija.  

Pomladi se vse v naravi prebuja.  

Cvetijo prve pomladanske cvetice. Poimenuj jih nekaj.  
 

            
žefran                                       mali zvonček                                 trobentica 

 

        
jetrnik                                          teloh                                    podlesna vetrnica 

 

 

Drevesa brstijo, ozelenijo in cvetijo. Naštej tri sadna drevesa.  Naštej tri 

listavce, ki rastejo v gozdu. Opazuj, kako se bodo drevesa spomladi spreminjala. 



Zimski zaspanci se zbudijo (jež, veverica, polh, medved). 

Ptice selivke  se vrnejo iz toplih krajev. (škorci, kukavice, lastovice, štorklje) 

Ptice si spletejo gnezda in v njih valijo mladičke.  

Vreme je muhasto, pogosto dežuje. Dnevi postanejo daljši in toplejši.  

Delo: Ljudje pograbijo okolico hiš in obrežejo sadna drevesa. Prelopatajo vrtove 

in posadijo zelenjavo.  

Kmetje preorjejo polja in posadijo poljščine.  

Prazniki: Spomladi praznujemo veliko noč, dan boja proti okupatorju (27. 4.) in 

praznik dela (1. maj). Katerega od teh praznikov najbolj poznaš?  

 

 

Slovenščina 

 

Pripravi si delovni zvezek . 

 

V delovnem zvezku »OTROCI« poišči naslov »Na igrišču« (stran 57).  

 

Danes bomo obravnavali male pisane črke j, p, g. Oglej si jih v delovnem 

zvezku desno zgoraj. Preberi poved pri 1. nalogi in uganko pri 2. nalogi. 

Nariši rešitev uganke v prazen okvir, nato z barvico pobarvaj nove črke. 

 

Na  tej povezavi https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej 

prikaz pisanja novih črk. Prikaz pisanja si oglej tudi v delovnem zvezku pri 4. 

nalogi.  

 

Zapis novih črk vadi najprej s prstom po zraku ali pa na poseben list. Nato vadi 

zapis novih črk v delovni zvezek pri nalogi 4.  

 

Vzemi pisanko, z rdečo barvico napiši naslov iz novih pisanih črk. 
 

                             j, p, g 
 
Nato vadi zapis eno vrstico male pisane črke j, eno vrstico male pisane črke 

p in eno vrstico male pisane črke g. Pisane črke piši z nalivnim peresom. Pazi 

na natančen in pravilen zapis. Večkrat se spomni na pravilno sedenje za mizo in 

pravilno držo pisala. 

 

Preberi besedilo pri 5. nalogi, nato odgovori na vprašanje pri 6. nalogi.  

 

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html


Reši 7. nalogo. V pisanko napiši odgovore na vprašanja. Piši s pisanimi 

črkami.  

 
 

Glasbena umetnost 

 

Pesmica Vesela pomlad 

 

Pesmico poiščeš na spodnji povezavi. Danes pesmico nekajkrat poslušaj. S 

pomočjo besedila lahko ob poslušanju pesmico prepevaš  tudi ti. Besedilo 

nalepi ali prepiši v zvezek. 
https://www.youtube.com/watch?v=iTmQ8TfwBT4 

 

 

VESELA POMLAD 

 

Cin, cin, cin, cin, 

cin, cin, cin, cin, cin,                                                       

se zvonček na trati oglaša, 

cin, cin, cin, cin, 

cin, cin, cin, cin, cin, 

pomladi v pozdrav cinglja. 

 

Tra ra, tra  ra, 

tra ra,  ra, ra, ra, 

trobentica v zlati oblekci, 

tra ra, tra  ra, 

tra ra,  ra, ra, ra, 

zaspance budi iz sna. 

 

Čiv, čiv, čiv, čiv, 

čiv, čiv, čiv, čiv, čiv, 

na vejah zbor ptičkov prepeva, 

čiv, čiv, čiv, čiv, 

čiv, čiv, čiv, čiv, čiv, 

in škorčki so spet doma.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTmQ8TfwBT4


 

 

Za učence, ki obiskujejo PUT, pošiljam vajo za branje in sicer uganke. 

Lahko jih preberete tudi ostali učenci. 

 
 

Podoben žogi, 
a bolj lahak, 
spustiš ga z roke, 
uide v zrak.         
 
 
 
Veliko vozilo 
in mnogo ljudi, 
tu nekaj jih vzame, 
tam nekaj pusti.     
 
 
 
Mehka in vabljiva 
na postelji počiva. 
Nanjo se glava naslanja 
kadar spi in sanja.      

 
 

 

Če s tolkalci nanj igram,  
se zasliši: bamberbam.     

 

 

Merim, kažem, 
zazvonim, 
v ranem jutru 
te zbudim.     
 
 
 
Črtasta srajčka 
in drobcena krila - 
v lonček iz voska 
bo med natočila. 


